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سرویس ورزشی-
نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال 

ایران با قهرمانی تیم استقالل به پایان رسید.
پانزدهم)پایانی(نیم فصل نخست رقابت های  هفته 
 لیگ برتــر فوتبال ایران روز پنجشــنبه بــا برگزاری 
8 دیدار به پایان رســید که در مهم ترین بازی استقالل 
 موفق شد در مســجد ســلیمان میزبانش را با نتیجه 
3 بر صفر شکست دهد تا بدون شکست عنوان قهرمانی 
نیم فصــل نخســت را از آن خود کنــد. در این بازی 
امیرحسین حسین زاده )۱۶ و ۵۱( و کوین یامگا )۵8( 

برای استقالل گلزنی کردند.
نیمه نخست بازی دو تیم جذابیت چندانی نداشت 
و موقعیت زیادی روی دروازه ها خلق نشد. در دقیقه ۱3 
تیم نفت با ضربه ســر محمد بلبلی یک فرصت نصف و 
نیمه ایجاد کرد که این ضربه از کنار دروازه به اوت رفت.
در دقیقه ۱۶ استقالل با شوت حسین زاده از حریفش 
پیش افتاد و این برتری را تا پایان نیمه نخســت حفظ 
کرد. تالش نفت برای به تســاوی کشاندن بازی ثمری 
نداشت و بهترین موقعیت این تیم توسط عماد میرجوان 

در دقایق پایانی این نیمه به اوت رفت.
در نیمه دوم این تیم استقالل بود که با حضور وریا 
غفــوری و ابوالفضل جاللی در زمین به جای ســبحان 
خاقانی و جعفر ســلمانی، چهره هجومی تری به خود 
گرفت و بارهــا تا دروازه نفت پیش رفت. البته این تیم 
نفت بود که در دقیقه ۵۰ می توانست توسط هدایتیان 
به گل برتری برســد اما شــوت محکم ایــن بازیکن با 
اختــالف کم از باالی دروازه بــه اوت رفت. یک دقیقه 
بعد، امیرحسین حسین زاده روی نفوذ یامگا و پاس رو 
 به بیرون این بازیکن توانست گل دوم استقالل را به ثمر 

برساند. 
اما این پایان کار نبــود و یامگا هم در دقیقه ۵8 با 
یک حرکت در عمق و با پاس مهدی مهدی پور گل سوم 
آبی ها را وارد دروازه نفت کرد تا خیال این تیم را راحت 
کند.نفت که با اســتعفای چنــد روز پیش فراز کمالوند 
سرمربی خود دچار شوک شده بود، هرچند برای جبران 

نتیجه به دروازه استقالل فشار آوردند اما در گلزنی ناکام 
بودند. به این ترتیب استقالل ضمن ثبت دهمین برد این 
فصل خود، 3۵ امتیازی شــد تا بدون شکست قهرمانی 
نیم فصل لیگ را به دســت بیاورد. ضمن اینکه رکورد 
نباختن استقالل در این فصل که توسط فرهاد مجیدی 

رقم خورده دست نخورده باقی ماند.
پرسپولیس فاصله اش را با استقالل حفظ کرد

در تهران هم تیم پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر 
فجر شــهید سپاســی شیراز را شکســت داد. تک گل 
سرخپوشــان را در این بازی مهدی ترابی در دقیقه ۶8 
به ثمر رســاند. پرسپولیس در نیمه نخست بازی کاماًل 
هجومی و یکطرفه ای را به نمایش گذاشــت. در غیاب 
عیســی آل کثیر که هفته گذشته مصدوم شد، مهدی 
عبدی در ترکیب سرخپوشان قرار داشت و تالش زیادی 
برای گلزنی به کار بســت. عبــدی در دقیقه ۱۷ با یک 

ضره ســر دروازه فجر را تهدید کرد که توپ با اختالف 
کم به اوت رفت. این بازیکن دردقیقه ۴۲ هم یک ضربه 

قیچی برگردان زد که توپ او راهی اوت شد. 
در نیمه دوم پرسپولیس به بازی هجومی خود ادامه 
داد و دو بار با ضربات فرشاد فرجی مدافع خود تا آستانه 
گلزنی به میهمان شــیرازی پیــش رفت. در دقیقه ۴۶ 
ضربه ســر فرجی با اختالف کم نســبت به دروازه فجر 
به اوت رفــت و در دقیقه ۵۷ ضربه ســر مدافع پیش 
تاخته سرخپوشان توسط ایمان صادقی مهار شد. فجر 
هم در این نیمه بازی شــجاعانه ای به نمایش گذاشت. 
بهترین موقعیت این تیم در دقیقه ۵۹ با شــوت احمد 
زنــده روح رقم خورد که حامد لک این ضربه را به کرنر 
فرســتاد. در نهایت فشــار حمالت پرســپولیس که با 
حضور احســان پهلوان در زمین به جای ســعید آقایی 
افزایش یافته بود، جواب داد. ارســال فنی مهدی ترابی 

در دقیقه ۶8 در حالی که به نظر می رسید به سر کمال 
کامیابی نیا برخورد کرده، وارد دروازه فجر سپاسی شد 
اما زننــده گل ترابی بود. در ادامه تالش تیم فجر برای 
گلزنی ثمری نداشــت تا بازی با همان یک گل به سود 

پرسپولیس تمام شود. 
توقف سپاهان ، پیروزی نفت آبادان

در اهواز تیم فوالد با نتیجه دو بر صفر شهرخودرو را 
شکست داد. فوالدی ها در ابتدا در دقیقه ۱۰ و با گلزنی 
شیمبا روی نقطه پنالتی به گل اول رسیدند و در ادامه 
پاتوسی در دقیقه ۴۰ موفق شد گل بعدی فوالدی ها را 
به ثمر برساند. شاگردان نکونام در نیمه دوم، بازی را به 
نفع خود ادامه دادند و در پایان فوالد موفق شد با ۲ گل 

تیم شهرخودرو را شکست دهد.
در سرچشمه جدال تیم های مس و پیکان با تساوی 
بدون گل به پایان رسید. با این تساوی دو تیم باز هم در 
جدول همســایه ماندند. در البرز تیم نفت آبادان موفق 
شد میزبانش هوادار را با نتیجه دو بر یک شکست دهد. 
در ایــن دیدار شــروین بزرگ در دقیقــه 33 و مهدی 
ممی زاده در دقیقه ۵۹ برای صنعت نفت گلزنی کردند 
و مهــدی عبدی در دقیقه ۹۰ برای تیم عنایتی گلزنی 

کرد. 
در ورزشگاه شــهید سلیمانی تبریز جدال تیم های 
تراکتور و نســاجی با تساوی یک – یک به پایان رسید. 
در این دیدار ابتدا جان ملکی روی ارســال تمرین شده 
مســعود شجاعی پس از چند پاس با ضربه سر توانست 
دروازه تراکتــور را در دقیقــه ۵۵ باز کنــد. در دقیقه 
۷8 هادی محمدی، مدافع پیش تاخته تراکتور توانست 
با ضربه ســر گل تساوی را برای سولدو و شاگردانش به 

ثمر برساند و بازی را به تساوی بکشاند. 
در اصفهــان جدال تیم های ذوب آهن و گل گهر با 
تســاوی صفر – صفر به پایان رسید. در اراک هم تقابل 
دو تیم آلومینیوم و سپاهان با تساوی بدون گل به پایان 
رسید. این دیدار با خلق چند موقعیت خطرناک از سوی 
دو تیم همراه بود اما دروازه بان های دو تیم با مهار توپ 

مانع گلزنی حریفانشان شدند.

یادی از شهید علی یار فراری
ادای دین به انقالب

بســیجی شــهید علی یار فراری ۱۵ خرداد 
ســال ۱3۴۹ در روستای کلگه زار از توابع بخش 
تشان شهرستان بهبهان چشم به جهان گشود و 
در نوجوانی از طریق گروهان علی اکبر)ع( گردان 

فجر به جبهه اعزام شد.
نوجوانــی آرام و خنده رو بــود و به صورت 
مســتمر به جبهه می رفت که ســری آخر ۶ ماه 

مداوم در کنار رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل حضور داشــت. وی به 
همراه تعداد زیادی از رزمندگان بهبهانی صبح روز ۱۹ دی ســال ۱3۶۵ برای 
حضور در عملیات کربالی پنج عازم جبهه بود که در جاده شهید صفوی مورد 

حمله شیمیایی دشمن قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
پس از مجروحیت برای انجام مراحل درمان به تهران اعزام شــد ولی روح 
بلندش در روز ۲3 دی سال ۱3۶۵ به آسمان پرکشید و شهد شیرین شهادت 
را نوشید. پیکر پاکش پس از ۱3 روز به بهبهان منتقل شد و بعد از تشییع در 
گلزار شــهدای روستای کلگه زار بخش تشان در صحن آستان مقدس امامزاده 
پیرجمال آرام گرفت. شهید علی یار فراری در بخشی از وصیت نامه اش نوشت: 
»خدایا به من توفیق بده تا پای در راه اســالم نهم و در راه خونین اسالم قدم 
بردارم و جان ناقابل خود را نثار مکتب و دین اسالم کنم و دین خود را نسبت 
به اســالم عزیز ادا نمایم و تکلیفی را که بر عهده ام گذارده شده است را انجام 
دهم. ان شاءاهلل که در صحنه های انقالب حضور بهم رسانیم. پای  بند خون شهدا 

باشیم و مساجد را خالی نکنیم.«

حدیث دشت عشق

رئیس  فدراسیون کشتی با »نناد اللوویچ« رئیس اتحادیه جهانی کشتی دیدار و گفت و گو کرد.
علیرضا دبیر رئیس  فدراســیون کشــتی ایران در این دیدار پس از تبریک به اللوویچ به جهت انتخاب مجدد به عنوان 
رئیس اتحادیه جهانی کشــتی، ابتدا گزارش کاملی از وضعیت کشــتی ایران، ساخت و سازهای انجام شده و تجهیز شدن 
کمپ تیم های ملی به امکانات روز دنیا، عملکرد انســتیتو کشتی، ساماندهی به امور مربیان و داوران و برگزاری تمرینات 
و مســابقات کشــتی طبق برنامه ریزی و همچنین برگزاری لیگ کشتی با رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به شیوع 
ویروس کرونا را به وی داد. دبیر همچنین از برنامه فدراسیون کشتی، برای توسعه کشتی در دنیا خبر داد و تصریح کرد: 
آمادگی این را داریم که مربیان خود را به کشورهای دنیا به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در کشتی اعزام کنیم. 
رئیس  فدراسیون کشتی همچنین رایزنی هایی را برای حضور نماینده ایران در انتخابات ۲۰۲۲ هیئت رئیسه اتحادیه جهانی 
کشتی انجام داد و اظهار داشت: با توجه به جایگاه کشتی ایران که جز سه قدرت برتر کشتی آزاد و فرنگی دنیا محسوب 
می شود، انتظار داریم که در اتحادیه جهانی کشتی نیز دارای جایگاه و کرسی های مختلف باشیم و حضور نمایندگان ایران 
در کمیته فنی و کمیسیون داوران اتحادیه جهانی یکی از اهداف ما است. علیرضا دبیر همچنین پیشنهاد میزبانی ایران از 
جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی را به رئیس اتحادیه جهانی داد. نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی نیز در این 
جلسه با اشاره به جایگاه ویژه ایران در کشتی جهان خاطرنشان کرد: ایران یکی از ظرفیت های مهم کشتی آزاد و فرنگی 
در جهان محسوب می شود که عالقمندان زیادی را در دل خود جای داده و ما ضمن احترام به این جایگاه می خواهیم که 

کشتی ایران مشارکت بیشتری را در کشتی دنیا داشته باشد.

آمادگی ایران برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی
آمریکا ترکیب نفرات تیم ملی کشتی خود را برای مبارزه با ایران اعالم کرد که دیوید تیلور غایب بزرگ 

آن است.
فدراســیون کشتی آمریکا ترکیب تیم کشتی آزاد خود را برای مبارزه دوستانه با ایران که قرار است در ایالت تگزاس 
برگزار شــود اعالم کرد و بر این اســاس دیوید تیلور، قهرمان المپیک توکیو در 8۶ کیلوگرم غایب بزرگ این تیم است تا 
مصاف او با حســن یزدانی به زمان دیگری موکول شــود. کاپیتان این تیم جردن باروز قهرمان المپیک ۲۰۱۲ و قهرمان 
پنج دوره جهان در وزن ۷۹ کیلوگرم خواهد بود. همچنین کایل اسنایدر، قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و قهرمان دو دوره جهان 
در وزن ۹۷ کیلوگرم کشــتی خواهد گرفت. اســنایدر جوان ترین آمریکایی بود که در ســال ۲۰۱۵ یک عنوان جهانی در 
کشتی کسب کرد، سپس جوان ترین آمریکایی شد که عنوان قهرمانی المپیک کشتی را در بازی های ۲۰۱۶ ریو به دست 
آورد. جــی دن کاکــس دارنده دو طال و دو برنز جهان و یک برنز المپیک نیــز در ۹۲ کیلوگرم به میدان می رود. کامران 
 قاسمپور در مسابقات جهانی نروژ موفق شد کاکس را شکست دهد. ترکیب آمریکا برای مبارزه با ایران به این شرح است: 
* ۵۷ کیلوگــرم- توماس گیلمــن *۶۱ کیلوگرم- دیتون فیکس *۶۵ کیلوگرم- یانــی دیاکومیهالیس *۷۰ کیلوگرم- 
جیمز گرین *۷۴ کیلوگرم- جیســون نولف *۷۹ کیلوگرم- جردن باروز *8۶ کیلوگرم- زاهد والنســیا *۹۲ کیلوگرم- 
جی دن کاکس *۹۷ کیلوگرم- کایل اســنایدر *۱۲۵ کیلوگرم- بعدا اعالم می شــود. برای سنگین وزن گفته شده است 
گیبل استیونسون که به حرفه کشتی کچ روی آورده است قرار است یک مبارزه دیگر داشته باشد ولی به نظر می رسد هنوز 
تصمیم نهایی درباره حضور یا حضور نداشتن این کشتی گیر که طالی المپیک توکیو را کسب کرده است گرفته نشده است.

غیبت حریف یزدانی در تقابل کشتی ایران و آمریکا

سید سعید مدنی
در سالگرد قیام تاریخی مردم قهرمان قم در ۱۹ دی ۱3۵۶ ، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از اقشار مختلف این شهر گفتند: 
» باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت به ســمت چشم انداز 
روشــن آینده حرکت کنیم که در این مسیر مســئوالن نیز باید باتقویت و 
تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود را برای حل مشکالت گسترش 

دهند.« 
بدیهی اســت که مخاطب رهبر انقالب » عمومیت« دارد و قشر و طبقه 
خاصی از مردم و تنها گروهی از مسئوالن را در بر نمی گیرد. بنابراین تردیدی 
وجود ندارد که مخاطب این سخنان جامعه و مسئوالن ورزش هم هستند به 
ویژه آنجا که ایشان در بخش های پایانی سخنان خود بر » لزوم تقویت امید« 
تاکید فرموده، می گویند: »جوان امیدوار، بهتر کار و تالش و تحقیق می کند. 
البته تقویت امید فقط با حرف زدن نیست و مسئوالن باید باکار وتالش خود 

که امروز بحمداهلل به آن مشغول هستند، دل جوانان رااز امید لبریز کنند.«
 تاکید همیشــگی رهبر انقالب بــر » لزوم تقویت امیــد« در جامعه و 
علی الخصوص نزد جوانان ، که در همین سخنرانی چند بار تکرار شد، در حالی 
اســت که دشمنان این ملک وملت و بدخواهان نسل جوان این جامعه، تمام 
تمرکز و تالش خود را برای تحقق این هدف به کاربسته اند که جامعه و اقشار 
مختلف مردم و خاصه جوانان این مرزو بوم را نســبت به مملکت خود بدبین 
و نگران و درباره سرنوشــت و آینده ، مایوس و نومید سازند. بدخواهان برای 
تحقق این هدف شــوم و البته بســیار خطرناک آرام و قرار ندارند و با لطائف 
الحیل و استفاده از تاکتیک و روش های گوناگون و بهره گرفتن دقیق از ابزار و 
تکنیک های مختلف از جمله ابزار جذاب و پرمخاطب ورزش یکسره و بی امان 

در این راه تالش می کنند. 
در چنین وضعیتی تکلیف همگان ، همه آن کسانی که » ایران« را دوست 
دارند و نسبت به سرنوشت آن حساس و دغدغه مند و از صمیم قلب خواهان 
آینده بهتر و روشن تر وپیشرفته تر آن هستند، خاصه کسانی که در این مملکت 
ردای مدیریت به تن کرده مسئولیت دارند، روشن است. اولین و بدیهی ترین 
کاری که این افراد یعنی مسئوالن باید انجام دهند عمل به وظایفی است که 
حداقل باعث خوشحالی دشمن و بازی مطلوب در زمین دشمنان نشود. بلکه 
بر عکس، آنان باید بیش از بدخواهان این مملکت و جوانان آن، » کار« کرده 
و یکسره و بی امان طوری تالش کنند که از یک طرف خار چشم دشمنان و 
باعث یاس و شکســت آنها در راه تحقق اهداف خبیثانه باشد و از سوی دیگر 
به جسم و جان جامعه وجوانان مدام » روحیه مثبت« و« امید« تزریق کند. 
رهبر انقالب هم در سخنان خود بر این موضوع تاکید کرده که »تقویت 
امید« ، با »حرف زدن« ممکن نمی شــود و نیاز به کار و تالش بی وقفه دارد.
در کنار تالش ها و کارهای مثبتی که در ورزش ما از گذشــته شــده و امروز 
هم می شــود باید بدون تعارف بگوییم که متاسفانه خیلی کارها هم نشده و 
بســیاری از امور ضروری معطل و برزمین مانــده و از همین جا و این ناحیه 
لطمات و ضربات بدی هم بر پیکر ورزش مســتعد و بالقوه توانمند ایران وارد 
شــده والجرم پیامدها و عواقب این اتفاقات ناخوشایند تاثیر منفی بر روح و 
روان جامعه به ویژه عالقه مندان ورزش که بخش عمده و مهم آن نسل جوان 
هستند، گذاشته اســت و البته از آن طرف هم گزک دست بدخواهان ایران 

مستقل و سرفراز داده که علیه این کشور بر تبلیغات خود بیفزایند. 
اتفاقاتی که بیش و پیش از آنکه معلول شیطنت ها و دشمنی های خارجی 
باشــد معلول کم کاری ها و عملکرد غلط یا » تــرک فعل« هایی بوده که در 
داخل اتفاق افتاده و برخی از مسئولین ارشد ورزش مسبب اصلی آن بوده اند. 
تازه ترین مثال و ملموس ترین نمونه برای اینگونه عملکردها در ورزش ماجرای 
حذف تیم های پرطرفدار و باسابقه استقالل و پرسپولیس از گردونه رقابت های 
باشگاهی آسیاســت. دوتیمی که علیرغم طرفداران میلیونی و سال ها سابقه 
فعالیــت در ورزش و فوتبال ایران و آســیا امروز از طرف AFC به خاطر عدم 
رعایت حداقل اســتانداردها )مثل نامشخص بودن مالکیت آنها، بدهکاری به 
ایــن و آن مربی و بازیکن خارجــی و...( فاقد صالحیت حضور در رقابت های 

آسیایی اعالم شده اند! 
مســئله » عدم رعایت اســتانداردها« در باره این دو تیم سال هاست که 
ازســوی مراکز بین المللی فوتبال مطرح اســت و بســیاری از کارشناسان و 
دلسوزان از جمله همین مجله باسابقه بارها درباره آن تذکر داده بودند، اما از 
ســوی مسئوالن ذیربط و ارشد ورزش که وظیفه اصلی آنها دمیدن روح امید 
ونشــاط در جامعه و نزد جوانان و مایوس کردن دشــمنان و همچنین ایجاد 
تحول مســتمر و قوی تر کردن ورزش کشور ونه با دست خود ضعیف کردن 
آن است، به این هشدارها و تذکرات دلسوزانه توجه نشد و لذا اقدام بجا و به 

موقع هم صورت نگرفت و شد آنچه نباید می شد! و...
در هرحال امیدواریم مســئوالن بــه ویژه در دولت مردمــی و انقالبی 
سیزدهم و در دوره جدید مدیریت ورزش هرگز از مسئولیت سنگینی که فراتر 
از روزمرگی ها و امور سطحی و برد و باخت های گذرا، در قبال مردم و جامعه 
و خاصه نسل جوان و ورزش کشور دارندحتی برای لحظه ای غافل نشوند و با 
عملکرد دقیق و دلسوزانه خود ضمن جبران کم کاری ها و »ترک فعل« هایی 
که در گذشته اتفاق افتاده راه ورزش مستعد ایران را برای حرکت پرشتاب در 
مســیر رشد و پیشرفت و قوی شدن هموار سازند. برای تحقق این هدف هم 
خیلی صریح عرض کنیم که با روش های متداول و عمل از روی کسالت و رفع 
تکلیف و با عقل کل مآبی و خودکامگی و... کارها و برنامه ها،پیش نمی رود و 
برای رســیدن به این هدف و هر هدف بزرگی عزمی راسخ، مومنانه و مردانه 
و همت و انگیزه مدبرانه و انقالبی الزم اســت. این را تجربیات غیرقابل انکار 
می گوید. چنان که رهبر انقالب نیز در سخنان اخیر خود بار دیگر با یادآوری این 
تجربه تاکید کردند: »در طول این ۴3 سال هرجا پیشرفت و حرکت کرده ایم ، 
محصــول روحیــه و مجاهدت افراد مومن و انقالبی بــوده و هرجا کار زمین 
مانده، پای فرصت طلبی ، فســاد، اشرافی گری و نگاه های غیر انقالبی در میان 
 است«. با کمال تاسف تکرار می کنیم که در ورزش ما کارهای بر زمین مانده 

فراوان است!

لزوم تقویت امید

نکته  ورزشی

* محمد نصیری پیشکســوت شــاخص وزنه برداری ایران هفته گذشته به علت 
عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. برای مشخص شدن وضعیت قلب نصیری، 
آنژیوگرافی انجام شد که مشخص شد خوشبختانه رگ های قلب او مشکلی ندارند 
اما چون دریچه میترال قلبش مشــکل دارد باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و 
طبق گفته همســرش نیاز به تعویض دریچه میتــرال وجود دارد. نصیری فعال در 
بخش مراقبت های ویژه )CCU( بیمارســتان مدرس بستری است و پزشکان امروز 
در مورد تعیین زمان جراحی قلب او تصمیم گیری می کنند. نصیری دارنده مدال 
طال، نقره و برنز بازی های المپیک است و ۵ طال، یک نقره و سه برنز جهان را هم 

در کارنامه دارد.
* حمــزه زرینی بازیکن تیم پیکان و امین رضوی بازیکن تیم مس رفســنجان تا 
تشــکیل کمیته انضباطی از همراهی تیم های خود در دیدارهای لیگ برتر والیبال 
 مردان ســال ۱۴۰۰ محروم شــدند.تیم های مس و پیکان چند روز پیش در سالن 

۹ دی شهر رفسنجان به مصاف یکدیگر رفتند و تیم میزبان سه بر دو خودروسازان 
را شکست داد، اما این دیدار با حاشیه هایی همراه بود.

* در نخســتین روز از جام جهانی شمشیربازی ســابر گرجستان، رقابت انفرادی 
دختران برگزار شــد. چهار نماینده ایران در مرحله گروهی به رقابت پرداختند که 
موفق به صعود از این مرحله شدند. اما در جدول مقدماتی، سه نماینده ایران در دور 
نخســت حذف شدند و تنها یک نفر از آنها به دور بعد صعود کرد.نجمه سازنچیان، 
کیانا باقرزاده و پریماه برزگر شکست خوردند اما فائزه رفیعی به دور بعد صعود کرد.
* نواک جوکوویچ، مرد شــماره یک تنیس جهان دیــروز به زمین تنیس رفت تا 
برای مسابقات آزاد استرالیا تمرین کند. وکالی نواک جوکوویچ، تنیسور شماره یک 
جهان، در اســنادی به دادگاه گفتند که او به دلیل ابتال به کرونا در اواسط دسامبر، 
برای ورود به اســترالیا از زدن واکســن معاف بوده است استرالیا به علت واکسینه 
نبودن جوکوویچ بعد از فرود آمدن او در ملبورن به این تنیســور اجازه ورود نداد.

اکنون وزیر مهاجرت اســترالیا، ویزای نواک جوکوویچ صربستانی را لغو کرد و این 
بازیکن با اخراج از این کشور روبه رو شد.تنیس باز شماره یک مردان جهان قرار بود 

تا در مسابقات اوپن استرالیا که از روز دوشنبه آغاز می شود، بازی کند.
* محســن قاسمی ملی پوش سابق کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طالی آسیا 
که دو ســال پیش در یک مرکز کمپ ترک اعتیاد در بروجرد مورد ضرب و شــتم 
شدید پرســنل کمپ قرار گرفته بود و به دلیل آسیب دیدگی از ۲۶ ناحیه، به کما 
رفته بود، سرانجام در سن 3۱ سالگی درگذشت. قاسمی عالوه بر کسب مدال طالی 
آسیا در سال ۲۰۱۱، مدال طالی آسیا در رده جوانان در سال ۲۰۱۰ و نقره و برنز 
نوجوانان آســیا را در کارنامه خود داشت. او همچنین در سال ۲۰۱۲ به همراه تیم 

ملی کشتی فرنگی قهرمان جام جهانی شد.
سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و 

جامعه کشتی ایران تسلیت می گوید.

خواندنی از ورزشخواندنی از ورزش 

پیروزی پرسپولیس، توقف سپاهان
استقالل بدون باخت قهرمان نیم فصل شد

پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 

صفحه 9
 شنبه 25 دی ۱۴۰۰
۱2 جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره 229۴۰

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرســتان سنندج، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات امالک 
در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی 
می گردد. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 

طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: 1400/10/25                                     تاریخ نوبت دوم: 1400/11/10
بخش 3: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ به نام آقای توفیق یونسی فرزند محمدمراد 
شماره شناسنامه 1395 صادره کامیاران کد ملی 3839224748 تحت پالک 161 فرعی از 2723 

اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 8863/45 مترمربع به آدرس سنندج روستای چنو
بهنام قباد- رئیس ثبت منطقه یک سنندج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین معروف به زمین خاز رحمن پالک شماره 
68 فرعــی از 63- اصلی واقع در مزرعه تمین بخش دو بلوچســتان دهســتان الدیز با 
حقابه از رودخانه تمین مورد تقاضا عارف کرد تمینی فرزند عبدالستار به شماره شناسنامه 
3610176334 تاکنون به عمل نیامده لذا برحسب درخواست کتبی نامبرده تحدید حدود 
در روز یکشــنبه مورخ 1400/11/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. بدینوسیله به 
اطالع مجاورین و مســتدعی ثبت می رســاند در تاریخ تعیین شــده در محل حضور بهم 
رسانند در صورت عدم حضور مستدعی ثبت و یا نماینده قانونی وی تحدید حدود بر طبق 
ماده 15 قانون ثبت با حدود تعیین شده از طرف مجاورین به عمل خواهد آمد و اعتراض 
مجاوریــن نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت ســی 
روز پذیرفته خواهد شد. ضمنا برابر تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبتی... مصوب سال 1373 اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود)موضوع مواد 
16 و 20 قانون ثبت( می باید توســط معترض ظرف مدت یکماه)سی روز( از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضایی صورت پذیرد و 
معترض بایستی گواهی الزم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت 

دارند و اال حق او ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 1400/10/25
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
م الف918

در اجرای ماده 73 قانون آیین  دادرســی مدنی بدینوســیله 
اعالم می گردد: پرونده اتهامی خانم دکتر الله فاضل تولمی 
در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه 
علوم پزشــکی گیالن تحت  بررسی می باشد. بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می گردد ظــرف مدت 15 روز از تاریخ صدور 
این آگهی  جهت ادای توضیحات در ساعات اداری به دفتر 
این هیئت: واقع در استان گیالن - رشت - خیابان نامجو - 
چهارراه پرستار - جنب بسیج جامعه پزشکی مراجعه نمایند.
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالنآگهی ابالغ
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
قائم شــهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال 25 اصلی بخش 16

17859 فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه 
ملی 14000290195 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 

1349/58 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای رضا رهبری مالک رسمی.
- لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
و مــاده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبــت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/

کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین  آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل  تا دو ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،  مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 

سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی«

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 140060310013018143 مورخ 
1400/9/24 هیئت قانون تعیین تکلیف ... موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی چمســتان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهرعلی مقصودی 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2211/47 
مترمربع به شماره پالک 316 فرعی از 24 اصلی واقع در قریه مرداب  بخش 11 واگذاری 
شده از آقای/ خانم افسر مقصودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ 
سراســری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری

شنبه 2 بهمن 1400
*مس رفسنجان....................................................................سپاهان)ساعت۱۵:۰۰(
*هوادار....................................................................................استقالل)ساعت۱۶:۰۰(
*پرسپولیس................................................................................فوالد)ساعت۱8:۰۰(

یکشنبه 3 بهمن 1400
*ذوب آهن..........................................................صنعت نفت آبادان)ساعت۱۵:۰۰(
*آلومینیوم اراک...........................................................پدیده مشهد)ساعت۱۵:۰۰(
*نفت  مسجدسلیمان...............................................................پیکان)ساعت۱۵:۰۰(
*تراکتور.................................................................گل گهرسیرجان)ساعت۱۵:۰۰(

دوشنبه 4 بهمن 1400
*فجر سپاسی.......................................................نساجی مازندران)ساعت۱۵:۰۰(

برنامه هفته شانزدهم لیگ برترفوتبال ایران

برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
دوشنبه 2۷ دی1400

*آلومینیوم اراک...........................................سپاهان اصفهان)ساعت ۱۴(
*خیبر خرم آباد........................................ صنعت نفت آبادان )ساعت ۱۴(
*مس کرمان........................................... فوالد خوزستان )ساعت ۱۴:3۰ (
*ذوب آهن اصفهان...................................... پرسپولیس )ساعت۱۵:3۰ (

سه شنبه 28 دی1400
*نساجی مازندران..................................... گل گهر سیرجان )ساعت ۱۴(
*مس رفسنجان.......................................... پدیده مشهد )ساعت ۱۴:3۰ (
*نفت مسجد سلیمان................... خلیج فارس ماهشهر )ساعت ۱۴:3۰ (
*پیکان تهران...................................................... استقالل )ساعت ۱۵:3۰ (

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 2 و 140060310013016651  
مورخ 1400/9/1 هیئت قانــون تعیین تکلیف ... موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید 
واحدیان و مصطفی یزدانیان فرزند محمدجعفر و میرزا اســماعیل بالسویه نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت 237/33 مترمربع به 
شــماره پالک 234 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه ایرکا بخش 2 خریداری شده 
از آقای منوچهر محمدزاده مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و 
مــاده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعــارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل- دهستان دابو

52- اصلی )قریه ماهوت کال(
47 فرعی آقای بهزاد حســین زاده در ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 
ســی و هشــت مترمربع انباری و الباقی مسکونی که سیزده سیر و چهار مثقال مشاع از دویست 
و چهل ســیر عرصه موقوفه است به مساحت 414/8 مترمربع خریداری شده بالواسطه از وراث 
مرحوم مســلم حسین زاده به نام های موسی و عیســی و زهرا و رعنا و مینا حسین زاده و محرم 
کاظمی. لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده 13- آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشــر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی 
که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
در روســتاها از طریق الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9

فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

شرکت تعاوني مسکن آزادگان پروژه دارآباد صدف در نظر دارد تعدادي از واحدهای تجاری خود را به شرح ذیل از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد صالحیت ، اجاره دهد.. عالقه مندان به شرکت در مزایده مي توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن هاي 224۷452۷-224۷456۷ تماس و نیز براي دریافت اوراق مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لغایت 

۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به آدرس بزرگراه ارتش ، شهرک نفت ، انتهاي بلوار آبادان ، پروژه مسکوني صدف، دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

تعداد ۱۱ واحد تجاری آماده اجاره در مجتمع تجاری سبالن به آدرس تهران، بزرگراه ارتش ، شهرک نفت ، انتهاي بلوار 

آبادان پروژه مسکونی صدف)طبق اسناد مزایده(

توضیح اینکه زمان تحویل پاکات تا ساعت ۱۲ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ و بازگشایی پاکات نیز در همان روز خواهد بود. مبلغ 

فروش اسناد مزایده یک میلیون ریال که می بایست به حساب شماره 2-5220624-824-1828 بانک سپه انصار 

سابق شعبه شهید محالتی کد 1828 بنام تعاونی مسکن آزادگان صدف واریز گردیده و مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده به ازای هر واحد تجاری مبلغ پانزده میلیون ریال تعیین گردیده که بصورت ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی به 

حساب فوق یا چک تضمین شده بانکی اخذ می گردد.

آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری

سند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( سواری خودرو 
پژو ROA1700cc رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 شماره 
انتظامی 114 و 91 ایران 13 شــماره موتور 11889026851 
و شماره شاسی NAAB41PM6HB292988 به مالکیت 
مصطفی ناظمی کد ملی  1091858667 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

نظر به اینکه آقای مصطفی اســدی جویباری احدی از مالکین مشاعی پالک ثبتی 106 
فرعی از 52- اصلی واقع در دودانگه روســتای ورکی بخش 3 منطقه 3 ثبت ساری طی 
درخواست وارده به شــماره 152 مورخ 1400/09/25 تقاضای افراز حصه مشاعی خود از 
پالک مذکور را نموده است و از اعالم آدرس سایر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی نموده 
لذا در اجرای ماده 18- آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار منتشر و بدینوسیله اخطار و ابالغ قانونی می شود که نماینده و نقشه بردار ثبت 
اسناد و امالک منطقه 3 ثبت ساری راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/11/16 
جهت انجام عملیات افراز در محل وقوع ملک حاضر خواهند شــد. لذا از شــما در موعد 
مقرر در محل وقوع ملک دعوت بعمل می آید. بدیهی است عدم حضور شما مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد شد و اقدامات انجام شده طی آگهی به اطالع شما خواهد رسید. به 
پیوســت متن آگهی عملیات افراز جهت درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار بحضور 

ارسال گردد. تاریخ انتشار: 1400/10/25
گیرندگان رونوشت:

1- آقای صفر بکروی نماینده ثبت مراتب جهت اطالع و حضور در محل در معیت نقشه بردار 
و خواهان افراز در موعد مقرر و اعالم گزارش 

2- آقای مصطفی اســدی جویباری خواهان افراز به نشانی ساری- خ فرهنگ- خ سعدی- خ 
عرفان- پالک 48 مراتب به شــرح فوق جهت اطالع و تهیه وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب 

در موعد مقرر
3- آقای/ خانم محمدعلی محمدی گله کالیی خوانده افراز به نشــانی: مراتب به شــرح فوق 

جهت اطالع و حضور در محل در موعد مقرر
4- آقا/ خانم ســیدعلی میثاقی خوانده افراز به نشــانی: مراتب به شــرح فوق جهت اطالع و 

حضور در محل در موعد مقرر
5- آقا/ خانم رحمت روشــن خوانده افراز به نشانی: مراتب به شرح فوق جهت اطالع و حضور 

در محل در موعد مقرر
6- آقا/ خانم حســینعلی اسدی جویباری خوانده افراز به نشــانی: مراتب به شرح فوق جهت 

اطالع و حضور در محل در موعد مقرر
7- آقای/ خانم محمد مخلوق خوانده افراز به نشــانی: مراتب به شــرح فوق جهت اطالع و 

حضور در محل در موعد مقرر
8- آقا/ خانم سیدجواد ابراهیمی سنگ آبادی خوانده افراز به نشانی: مراتب به شرح فوق جهت 

اطالع و حضور در محل در موعد مقرر
9- آقا/ خانم حســن صادقی فر خوانده افراز به نشــانی: مراتب به شــرح فوق جهت اطالع و 

حضور در محل در موعد مقرر
10- آقا/ خانم ســبحان اهلل قنبری شورکایی خوانده افراز به نشانی: مراتب به شرح فوق جهت 

اطالع و حضور در محل در موعد مقرر
11- آقا/ خانم حمیدرضا رزاقی وندی خوانده افراز به نشانی: مراتب به شرح فوق جهت اطالع 

و حضور در محل در موعد مقرر
فریبرز یوسفیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۳ شهرستان ساری
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